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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи еколо-
гічної економіки” — самостійно опрацювати певні теми, які входять 
до лекційного курсу, і не розглядаються на семінарських заняттях, але 
необхідні для всебічного та поглибленого вивчення дисципліни.

Під час самостійної роботи студент повинен засвоїти:
• основні етапи становлення екологічної економіки, ідеї потреби 

узгоджувати поведінку людини в природі;
• сутнісний  зміст стратегії взаємодії природи і суспільства;
• порівняльний аналіз сутностей економічної та екологічної сис-

тем;
• роль і місце природного фактора в історичних типах суспіль-

ства, новітніх теоріях і концепціях;
• економічний бік проблеми природних ресурсів;
• принцип мінімізації впливу економіки на природне середо- 

вище;
• економічний виклик як геокультурний феномен;
• найбільш широко вживані математичні природно-ресурсні мо-

делі — “вхід – вихід” В. Леонтьєва, модель Дейлі, Ісарда, модель 
напіврозпаду органіки в екосистемі, продуктивності екосисте-
ми залежно від наростання обмежувального фактора та ін.

ЗМІСТ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 
з дисципліни

“ОСНОВИ  ЕКОЛОГІЧНОЇ  ЕКОНОМІКИ”

Змістовий модуль І. Екологічна та економічна системи: 
порівняльний аналіз сутностей

Тема 1. Екологічна система — структура, функції.  
Система і комплекс. Матеріальні і нематеріальні 
системи. Динамічна рівновага

Структура і функції екологічних систем. Енергетичний та матері-
альний цикли екосистем

Структурні рівні організації екологічних систем. Природи керую-
чих ними механізмів.

Література [2; 12; 27; 30]
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Тема 2. Економічна система. Риси подібності та відмінності 
в структурі і функції екологічної та економічної  
системи. Екологічна економіка.  
Базові поняття класичної економіки та екологічної 
економіки: дефініція науки та її атрибутивні  
характеристики, економічне зростання, природно-
ресурсна рента, природні ресурси, додана вартість. 
Економіка як складова національної культури

Українська школа фізичної економіки. 
Економіка як ізольована і як відкрита система екології (за  

Г. Дейлі).

Література [9; 14; 21; 25; 29]

Змістовий модуль ІІ. Природа і природні ресурси

Тема 3. Природа в економічних теоріях і концепціях.  
Природа в історичних типах суспільства: аграрне, 
індустріальне, постіндустріальне, інформаційне

Природа, природні умови, природні ресурси
Дуалістична природа ресурсів.
Невідновлювальні ресурси. Стратегія їх використання. 
Модель соціально-оптимального рівня розробки ресурсу.
Суспільство стійкого екологічного безпечного розвитку та його 

тринітарна сутність.
Інформаційна економіка інформаційного суспільства. Принципи 

інформаційної економіки зформульовані Е. Куком у його “Віруван-
нях неомальтузіанця” (1982).

Література [2; 7–9; 20; 21]

Тема 4. Відновлювальні ресурси. Індикатори наявності  
ресурсу. Біологічна основа проблеми.  
Залежність приросту від наявного запасу ресурсу 
(модель Шефера)

Проста та удосконалена базисна модель соціально-оптимального 
використання ресурсу. Умови оптимуму використання природного 
ресурсу.

Література [3; 4; 6; 7–9; 32]

Тема 5. Стійкий розвиток
Від ідеї охорони природи до стійкого розвитку: історія питання.
Стійкий ріст в традиційній неокласичній економічній теорії. 

Сучасна концепція стійкого розвитку концепції “строгої стійкості”, 
“слабкої стійкості” і “критичної стійкості” та індикатори цієї стій-
кості.

Співвідношення максимізації суспільного благополуччя (R) і 
стійкого розвитку залежно від запасу (наявності) певного природ-
ного ресурсу (Rsd).

Державна політика стійкості у випадку умов типу:
I. Rsd < R;
II. R < Rsd < RXX;
III. RXX < Rsd.
Принципи стійкого розвитку проголошені президентською Ра-

дою США з питань стійкого розвитку, короткі коментарі до них  
(в Україні усвідомлення проблеми на урядово-президентському 
рівні відсутні).

Література [2; 7–10]

Тема 6. Національний капітал та його складові 
Структура національного капіталу. Природний капітал. Інвес-

тування у природний капітал. Поняття про загальну еколого-еко-
номічну ефективність як відношення набутих послуг до втрачених 
послуг. Коефіцієнти ефективності послуг або довговічності фон-
ду штучного капіталу, зростання природного капіталу, коефіцієнт 
ефективності послуг екосистеми капіталу.

Література [3; 4; 6–9; 24]

Змістовий модуль ІІІ. Мінімізація впливу економіки  
  на природу

Тема 7. Кругообіг виробничих елементів та природничий 
кругообіг речовини і енергії в природі. Соціоприродне 
середовище та його складові. Природа керуючих 
механізмів соціоприродної системи

Суспільно-структурна корисність виробництва як фактор міні-
мізації впливу економіки на природу. Економічна, позаекономічна 



6 7

оцінка впливу галузей народного (національного господарства) на 
природне середовище на основі матриці Брюбаккера.

Література [1–4; 10; 11; 13]

Тема 8. Екологічний виклик
Екологічна криза і екологічний виклик.
Екологічний виклик у ряду геокультурних викликів сучасності.
Україна у вимірі екологічного виклику.

Література [13]

Тема 9. Економічне зростання і природне середовище  
в матрицях, моделях і визначеннях*

Економічне зростання, розвиток і рівновага. Гіпотеза екологіч-
них бар’єрів і неможливості в економіці. 

До моделей економічного зростання, які враховують природний 
фактор належать агреговані, багатосекторні та модель граничної 
межі економічного зростання та ін.

Деякі з-поміж них:

1. Модель “впуск – випуск” (INPUT – QUTPUT) відома у ста-
тичній версії як модель рівноваги, а у динамічній версії як модель 
зростання.

Класична відкрита, статистична модель Леонтьєва має такий ви-
гляд:

AX + Y = X
Y = (I – A)X

X = (I – A)– 1 Y

В цій моделі матриці A=[aij], де i, j=1, …n описує доступні техно-
логії продуктивності. Кожний її елемент aij інформує, яка кількість 
i-го продукту необхідна для утворення одиниці глобальної (загаль-
ної) продукції в цій галузі (передбачається, що кожна галузь виро-
бляє тільки один продукт); Х — вектор глобальної продукції (вектор 
має вигляд n); Y — вектор фінальної продукції (у розмірності n·1)  
і I — одинична матриця (об’ємом n·n); 

Леонтьєв запропонував розширену версію цієї моделі, яка вклю-
чає проблеми природного середовища.

2. Модель Дейлі
Черговою спробою конструкції загальної моделі, яка враховує 

проблематику природного середовища, була концепція Г. Дейлі.
Дейлі трактує економію як розділ екології.

3. Модель Ісарда
Концепція Ісарда є близькою до концепції Дейлі. Ісард також до-

сліджує зв’язки в економічній та природній підсистемах.
Ісард вважає, що модель потоків достатньо добре описує залеж-

ності в системі людина — природа і повинна знайти широке застосу-
вання, зокрема в регіональному плануванні. 

Матриця Ісарда складається з чотирьох основних блоків:

4. Модель ресурсопотоку в економіку:

де Н — накопичення (запаси і факти), П — послуга, Р — ресурсопо-
ток.

З ВНП ці поняття мають таке співвідношення: ВНП = вартість 
деяких послуг + вартість ресурсопотоку + вартість змін у накопиче-
них запасах і фактах. Такий підхід істотно модифікує дотихчасове 
уявлення про економічне зростання і природно-ресурсну ренту.

5. Модель напіврозпаду органіки в наземній екосистемі має та-
кий вигляд:

           dx/dt = L – kx,   (1)

де k — постійна розкладу ( мінералізації); x — накопичення органіки 
на поверхні ґрунту. 

Для екосистеми в стані динамічної рівноваги х є постійною:  
dx/dt = 0.

В умовах динамічної рівноваги існує така залежність:

L = kx, k = L/x.

Au
Aml

Alm
Amm

⋅





П П Н
,

Р Н Р
 

* До цих та інших моделей студенти додатково одержують роздатковий матеріал, 
який дозволить їм виконувати операції з алгоритмізації, програмування, оптимізації 
тощо.
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Величина і х безпосередньо вимірюється в екосистемі (експери-
ментально).

Період напіврозкладу органіки аналогічний до періоду напівроз-
паду радіоактивності і тому рівняння (1) можна подати у такому ви-
гляді:

      

        (2)

Помноживши (2) на k і після перетворення одержуємо таку за-
лежність:

   Lnx = – k (t – c)    (3)
або
   x = xoe

–kt     (4)
З метою визначення часу напіврозпаду органіки, тобто часу, про-

тягом якого половина всієї органіки (підстилки), яка існує в часі О 
підлягає мінералізації до половини її кількості (піврозпаду), потріб-
но підставити х = xo /2 до рівняння (4), яке тоді набуде вигляду :

   xo /2 = xo e
kt.     (5)

Поділивши (5) на xo , перетворюючи і логарифмуючи одержуємо:
   Ln 0.5 = – kt ½     (6)
      t½ = – Ln 0.5 (k = 0.693)k.

6. Модель продуктивності лібіха – Блекмана екосистеми (Y) 
залежно від наростання обмежуючого фактора (х).

  Y= а/2 ([x + xlim] – [х – xlim]),   (7)

де a – показник пропорційності росту функції для значення х < xlim
xlim = 2 — граничне значення фактора х (гарантує досягнення 

Ymax).

Література [7; 9; 12; 13; 23; 28; 31]

ПИТАННЯ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Зміст поняття про еколого-економічну економіку.
2. Функції екологічної економіки.
3. Міждисциплінарність курсу екологічної економіки.
4. Сутність теорії ренти Д. Рікардо.
5. Сутність теорії граничної корисності.
6. Зміст екологічної складової в класичній та неокласичній еко-

номіках.
7. Сутність американської школи еколого-економічної теорії.
8. Історія і сутність української школи фізичної економіки.
9. Концептуальні вивчення С. Подолинського щодо людської 

праці та її відношення до поділу енергії.
10. Основна ідея праці М. Руденка “Енергія прогресу”.
11. Сутність теорії збалансованого розвитку соціоекосистеми.
12. Природа керуючого механізму системи “суспільство – природа”.
13. Що таке показник суспільно-структурної корисності виробни-

цтва? Як він розраховується та де використовується?
14. Зясуйте, якою очікується доля національних економік і націо-

нальних держав в епоху глобалізації?
15. В чому полягає небезпечна для національних держав специфіка 

діяльності транснаціональних компаній?
16. Сутність теорії людського капіталу.
17. Сутність концепції обмеженого економічного зростання.
18. Сутність теорії економічного зростання з обмеженими природ-

ними ресурсами.
19. Дайте визначення економічного зростання, яке враховує еколо-

гічний фактор.
20. Дайте визначення природно-ресурсної ренти з поправкою на 

екологічні втрати.
21. Назвіть індикатори стійкого розвитку.
22. Сутність концепції “суворої” екологічної стійкості.
23. Сутність концепції “слабкої” екологічної стійкості.
24. Сутність концепції “критичної” екологічної стійкості.
25. Сутність поняття “природний мультиплікатор” та можливість 

його використання в економічних калькуляціях.
26. Сутність поняття про природно-ресурсний потенціал.
27. Якою могла б бути відповідь України на екологічний виклик 

сучасності?

1 1
або

/

1
, звідки

1 1

1
ln

dx dt kx

dt
dx kx

t
k x

t x c
k







  





10 11

28. Розкрийте екологічний аспект слабкості планів соціально-еко-
номічного розвитку України, прийнятих у часи незалежності.

29. Чому ренту, одержану від використання невідновлювального 
ресурсу, слід повністю інвестувати в капітал, який створюється 
людиною? Який суспільний ефект досягається при цьому?

30. Які положення традиційної теорії росту можна критикувати з 
позиції ресурсної економіки?

31. Інструменти регулювання впливу підприємства на природне 
середовище.

32. Індекси вичерпування природних ресурсів.
33. Види природних ресурсів.
34. Світові тенденції видобутку і виробництва основних видів про-

мислових ресурсів.
35. Види ресурсних платежів в Україні і форми ресурсного оподат-

кування.
36. Як здійснюються розрахунки і обчислення збору платежів за 

користування надрами?
37. Види, об’єкти, суб’єкти і призначення платежів за використан-

ня природних ресурсів.
38. Як розраховується плата за земельні та водні ресурси?
39. Що таке платежі за спеціальне використання водних ресурсів?
40. Що таке рентні природно-ресурсні платежі? Назвіть види і ме-

тодику визначення їх розміру.
41. Що таке податковий аудит ресурсних платежів та як він здій-

снюється?
42. З’ясуйте, за яких умов “оптимальний план” добування ресурсу 

співпадає з планом “соціально-оптимального” розвитку.
43. Чи залежать видатки на видобування ресурсу від обсягу його 

видобутку? Якщо залежать, то як?
44. За яких умов ресурсодобувна фірма відмовляється від ренти 

Хотеллінгера?
45. Аргументи “за” і “проти” державної ресурсної політики в умо-

вах ринкової економіки.
46. Сутність процентної політики у сфері ресурсної політики в 

сфері ресурсної економіки.
47. Сутність податкової політики у сфері природних ресурсів.
48. Рентні платежі та основа їх розрахунку.
49. Види рентних платежів.

50. Прокоментуйте індикатор забезпеченості нафтою. Його струк-
турні елементи.

51. Що таке одиниця умовного палива та як вона співвідноситься з 
середньою річною температурою країни?

52. Чи має сенс поняття “індикатор запасу сировини в земній корі” 
з погляду ресурсної економіки? Якщо має, то поясніть чому.

53. Чи може бути індикатор видатків на добування ресурсів свід-
ченням наростання обмеженості ресурсу?

54. Як індикатор видатків співвідноситься з висновком Д. Рікардо 
щодо сільського господарства.

55. З’ясуйте економічну сутність індикатора “ціна ресурсу”.
56. Що таке альтернативні і граничні видатки використання ресур-

су та як вони співвідносяться між собою?
57. Економічна сутність індикатора забезпеченості ресурсом.
58. Сутність концепції оптимального використання ресурсу.
59. Напишіть функцію максимуму суспільного та з’ясуйте її еколо-

гічну складову.
60. Сутність концепції соціальної норми дисконтування в ресурс-

ній економіці.
61. Основне правило використання невідновлювальних ресурсів.
62. Дайте визначення поняття “Знання” в інформаційному контексті.
63. Позитивні та негативні наслідки діяльності підприємства.
64. Структура втрат, спричинюваних деградацією природного се-

редовища.
65. Структура матриці Брубаккера, сфера її застосування?
66. Загальноосвітні тенденції росту екологічних вимог до підпри-

ємства.
67. Сутність екомаркентингу. Опишіть модель процесу екомарке-

тингу.
68. Модель поведінки підприємства в аспекті екологічних вимог.
69. Яке місце посідає охорона природи в стратегії підприємства?
70. Яким чином досягається збільшення ефективності виробни-

цтва через програму чистої продукції?
71. Як досягається зменшення тиску на природне середовище че-

рез технічне та технологічне інвестування?
72. Що таке процедура екоетикування товарів? У чому полягає її 

зміст?
73. Екологічна функція держави у процесі товарного виробництва.
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74. Екологічна складова інформаційного суспільства.
75. Як слід розуміти словосполучення “Екологічна модернізація 

країни”?
76. Розкрийте соціальний та економічний зміст поняття “Ресурсо-

потоки в економіці”.
77. Назвіть принципово нові технології, які з’явилися у зв’язку з 

пошуком виходу з екологічної кризи.
78. Що таке глобальний екологічний виклик? Чим виклик відріз-

няється від кризи? Хто є першовідкривачем поняття про гло-
бальний виклик?

79. Екологічна складова процесу глобалізації.
80. Чи адекватно представлена екологічна складова у соціально- 

економічних планах розвитку України, прийнятих урядами не-
залежної України?

81. Найсуттєвіший недолік Українського екологічного законодав-
ства в частині природно-ресурсного і природоохоронного пра-
ва.

82. Як екологічний фактор позначається на макроекономічних по-
казниках: ВВП, рівень інфляції, кошторисна вартість підприєм-
ства?

83. Критерії мінімізації впливу економіки (підприємства) на при-
родне середовище.

84. Що таке суспільно-структурна корисність виробництва?
85. Основні виробничі елементи.
86. Який баланс функціонування природної екологічної системи в 

енергетичному циклі? В який спосіб ця закономірність могла 
б бути використана для формування неексплуатаційної моделі 
відносин аграрного і промислового секторів народного госпо-
дарства? 

87. Що є матеріальною субстанцією праці?
88. З’ясуйте сутність поняття “енергія прогресу” за М. Руденком.
89. Яка із названих економік є найбільш природо відповідною: 

економіка фізіократів, меркантелістів, економіка промислово-
го виробництва, інформаційна економіка, економіка мудрос-
ті?

90. З’ясуйте сутність концепції золотого мільярда та якими струк-
турами вона впроваджується до суспільної свідомості?

ТЕМИ  РЕфЕРАТІВ

1. Економічна теорія розвитку без зростання.
2. Стійкий розвиток і Світовий банк.
3. Стійкий розвиток і політика України.
4. Стійкий розвиток і політика США.
5. Політика економічного зростання.
6. Соціально оптимальний рівень ресурсу.
7. Ринкові процеси зниження рівня обмеженості ресурсів.
8. Індикатори стійкого розвитку.
9. Природно-ресурсна рента та її види.

10. Швидкість (інтекс) вичерпування ресурсів.
11. Норми розходу ресурсів.
12. Поширеність елементів в земній корі і запаси руд.
13. Рециклізація та використання альтернативних матеріалів.
14. Промислові ресурси і показники їх виробництва.
15. Ресурсні платежі до бюджетів.
16. Платежі суб’єктів підприємства за користування надрами.
17. Плата за земельні ресурси.
18. Плата за водні ресурси.
19. Людська праця і її роль у розподілі енергії у творчості С. Подо-

линського.
20. Наукові основи фізичної економіки Ліндона Ларуша.
21. Економічне зростання і природне середовище.
22. Еколого-економічна матриця Брюбаккера впливу галузі народ-

ного господарства на природне середовище.
23. Мінімізація впливу економіки на природне середовище: крите-

рії, методи.
24. Природне середовище в економічних теоріях і моделях.
25. Державне регулювання у сфері природних ресурсів: аргументи 

“за” і “проти”.
26. Ринкові механізми зниження рівня обмеженості природних ре-

сурсів.
27. Співвідношення максимізації суспільного благополуччя і стій-

кого розвитку.
28. Індикатори наявності ресурсу.
29. Економіка як складова національної культури.
30. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна.
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